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مقدمــة
احلمد هلل العامل بخواطر النفوس ،املطلع عىل رغبات القلوب ،خلق اإلنسان فسواه ،وأحد
الطريقني هداه ،فإما إىل جنة اخللود مستقره ومأواه ،وإما يف نار اجلحود هلكته ومنتهاه.
والصالة والسالم عىل نبيه وحبيبه وجمتباه ،وخليله ومصطفاه ،حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله
وصحبه ومن واله..
أما بعد ..فإن اهلل  حني رشع الرشع ،ووضع األحكام ،وسن السنن ،وح ّلل احلالل،
وحرم احلرام ..جعل كل ذلك متناسب ًا متناسق ًا مع احتياجات اإلنسان النفسية والعقلية
ّ
واجلسمية ،فعىل سبيل املثال :لقد حرم اهلل اخلمر حفاظ ًا عىل العقل ،وحرم الرشوة والرسقة
حفاظ ًا عىل املال ،وحرم الزنا حفاظ ًا عىل األعراض وخوف ًا من اختالط األنساب ...فله ـ يف
كل حكم حكمة ،ويف كل ترشيع رمحة.
وقد جعل اهلل من صفات اإلنسان الالزمة املتالزمة له الشهوة اجلنسية ،أو حمبته للسكن إىل
املرأة ،فلم هيمل هذا اجلانب بل أواله ـ كل الرعاية واالهتامم من خالل الترشيعات احلكيمة يف
ذلك ،فقد س ّن ورشع الزواج وجعل فيه من املودة والرمحة واأللفة والسكن اليشء الرائع الكايف،
وحض عليه ديننا اإلسالمي احلنيف ّ
ورغب فيه ودعا إليه.
بل
ّ
أخي الكريم!
إن الزواج ليس املتاع اجلنيس وحده ،فالزواج ليس جمرد اتصال جنيس ،بل إن الزواج
اإلسالمي نموذج للشمول يف العواطف والوجدانات يتناسب مع الشمول يف عقيدة اإليامن،
فهو وسيلة لثراء اإلنسان يف املشاعر العليا ،ويف هتذيب الغرائز اجلاحمة وترويضها.
وللدين اإلسالمي يف هذا احلكم الرائع كثري من املقاصد الرائعةِ ،
واحلكَم السامية التي
يستطيع اإلنسان أن يامرس حياته من خالهلا ،يف ضوء الدين وحتت مظلة الرشيعة وعىل بصرية
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وهدى..
ولعنا يف هذه الرسالة سنستعرض مجال وهباء هذه الشعرية ،سنذكر نامذج من زجيات رائعة
حمرمة..
من تاريخ األمة املرشق،
وسنعرج عىل أنواع من النكاح باطلة ّ
ّ
فالعون من اهلل نسأله ،والتوفيق من املليك ـ نؤمله..

*

*

*
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الزواج  ..حكم وأسرار
قد يقول قائل ،وقد يسأل سائل :ملاذا الزواج وملاذا نتزوج؟
واإلجابة عن هذا غاية يف السهولة والبساطة ،فالزواج حيقق مقاصد وأهداف يمكن إمجاهلا
يف أربعة أمور:
 -1النسل:
جعل اخلالق سبحانه استمرار النوع اإلنساين عىل األرض منوط ًا بالتزواج واستمرار النوع
هدف وغاية للخالق ـ كام قال جل وعال عن نفسه يف سورة السجدة  * :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ & ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ & [السجدة. ]8-7:
ولذلك أيض ًا جعل اهلل ـ اإلرضار بالنسل من أكرب الفساد يف األرض كام قال تعاىل يف سورة
البقرة * :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ & [البقرة.]402-402:
والنسل الذي يصلح لعامرة األرض وخالفتها وسكناها هو النسل الذي يأيت بطريق نكاح ال
بطريق سفاح ،فالنسل السوي هو نسل النكاح .وأما نسل السفاح فهو مسخ يشوه وجه احلياة
ويشيع فيها الكراهية واملقت .وال يغيب عن بال قارئ مثقف يف عرصنا ما يعانيه العامل اآلن من
أوالد السفاح الذين خرجوا إىل األرض بأجسام برشية وبنفوس حيوانية مريضة ملتوية ،قد
فقدت احلنان يف طفولتها ومل تعرف األرحام واألقارب فغابت عنها معاين الرمحة.
والنكاح بأصوله وحدوده وقواعده كام رشعه اهلل ـ هو الوسيلة السليمة الستمرار النوع
اإلنساين وبقائه وقد أمرنا سبحانه بابتغاء النسل عند معارشة النساء حيث قال سبحانه يف سورة
البقرة  * :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
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ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ & [البقرة ،]787:وابتغاء ما كتب اهلل هو طلب
الولد (عىل وجه من وجوه التفسري هلذه اآلية * :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ & [البقرة ]787:أي من قيام
رمضان فال تنشغلوا باملباح يف ليلة من معارشة النساء عن قيام ليلة وخاصة يف العرش األواخر كام
ثبت أن الرسول ^ كان يعتزل نساءه فيهن ،ولذلك جاء يف حديث ابن عباس يف الصحيح قال:
قال رسول اهلل ^« :لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قال بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان وجنب
الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهام بولد مل يرضه الشيطان أبد ًا».
 -2اإلمتاع النفيس واجلسدي:
هييئ الزواج لكل من الرجال والنساء متعة من أعظم متع الدنيا وهذه املتعة تنقسم إىل
قسمني :سكن وراحة نفسية ،وإمتاع ولذة جسدية .قال تعاىل يف سورة الروم* :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ &

[الروم.]47:

والسكن إىل املرأة يشمل سكن النفس وسكن اجلسم واملودة والرمحة من أمجل املشاعر التي
خلقها اهلل فإذا وجد ذلك كله مع الشعور باحلل واهلداية إىل الفطرة ومرضاة اهلل ـ كملت هذه
املتعة ومل ينقصها يشء ،وقد ساعد عىل ذلك بالطبع األصل األول للخلق ،وغريزة امليل التي
خلقها اهلل يف كل من الذكر واألنثى لآلخر وابتغاء هذا املتاع ،والسكن بالزواج مطلوب رشع ًا،
واالستمتاع بالنساء ال ينايف التعبد الكامل بل هذا النبي ^ سيد العابدين واملتقني يقول« :حبب
إيل من دنياكم الطيب والنساء ،وجعلت قرة عيني يف الصالة».
فمحبة الطيب والنساء مل متنعه صلوات اهلل وسالمه عليه أن يكون رسول اهلل ^ للعاملني
وأن يكون سيد العابدين املتقني ،ولذلك فقد وسع اهلل عليه يف ذلك ،حيث قال يف سورة
األحزاب  * :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ & [األحزاب.]20:
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وبني ـ أنه ال حرج وال ضيق عىل النبي يف هذا املباح والذي أوجب اهلل عليه بعضه أحيان ًا
ّ
كام أوجب عليه أن يتزوج بزينب وأمره بذلك حيث قال يف سورة األحزاب  * :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ& [األحزاب ]77:فاآلمر بالزواج هنا هو اهلل ـ وبني أنه ال حرج عليه يف هذا حيث قال
يف سورة األحزاب *:ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ & [األحزاب.]78:
والشاهد من هذا كله أن متع الزواج احلسية والنفسية من خري ما خلق اهلل من متاع لعباده يف
الدنيا ،وابتغاء هذا املتاع وفق ترشيع اهلل وهديه من األسباب التي توصل إىل مرضاة اهلل سبحانه.
 -3بلوغ الكامل اإلنساين:
احلكمة الثالثة من حكم الزواج هي بلوغ الكامل اإلنساين فالرجل ال يبلغ كامله اإلنساين إال
يف ظل الزواج الرشعي الذي يتوزع فيه احلقوق والواجبات توزيع ًا رباني ًا قائ ًام عىل العدل
واإلحسان والرمحة ال توزيع ًا عشوائي ًا قائ ًام عىل األثرة وحب الذات وافتعال املعارك بني الرجال
والنساء وأخذ احلقوق والتنصل من الواجبات بالشد واجلذب والتصويت يف (الربملانات).
فاملتع اجلسدية والنفسية تعمل عملها يف نفس اإلنسان وفكره وقواه النفسية والبدنية فيشعر
بالرضا والسعادة والراحة النفسية واجلسدية حيث تترصف طاقته وغريزته بأنظف الطرق
وأطهرها وحيث ينشأ بني الزوجني الوفاء واحلب احلقيقي القائم عىل الود والرمحة واملشاركة ،ال
ذلك امليل احليواين القائم عىل تفريغ الشهوة وبلوغ اللذة دون وجود الوفاء والرمحة .فمشاعر
الزناة والزواين ال يمكن أن تكون كمشاعر األزواج والزوجات فاألوىل مشاعر حيوانية شهوانية
حدها حمدود بوجود هذه اللذائذ احلسية ومنته بانتهائها ،وال يمكن أن يكون فيها ومعها أي
شعور باالحرتام والود والوفاء بل عىل العكس من ذلك ،هناك شعور باالحتقار واالزدراء
واالمتهان احتقار الزواين ملن وافقته عىل عمله اخلبيث ،واحتقار الزانية ملن استغل حاجتها أو
مجاهلا أو ضعفها األنثوي وميلها الطبيعي .ولذلك فمشاعر الزناة والزواين متضاربة ،ساقطة،
ومشاعر األزواج منسجمة سامية ،وتلك املشاعر تولد العقد النفسية واالنحالل اخللقي وضعف
5

الوازع وهوان النفس ،وأما مشاعر األزواج النظيفة فإهنا تورث احلب والرمحة وسمو النفس
وحياة الضمري والقلب ،وباختصار مشاعر األزواج بناء ومشاعر الزناة والزواين مشاعر هدم.
ولذلك سمى الزواج يف اإلسالم بناء .حيث إنه بناء نفسني وبناء أرسة.
ولذا فأبعد الناس عن األمراض النفسية والعصبية هم أهل االستقامة يف هذا الشأن وأقرب
الناس إىل األمراض النفسية والعقد واالمتهان هم أهل االنحراف والفساد.
ولذلك فاملجتمع السليم يف أفراده ذكور ًا وإناث ًا هو جمتمع الزواج الرشعي ،وبغري ذلك
يصبح جمتمع االنحراف.
وتوزيع املسؤوليات يف الزواج ينمي قدرة الرجل عىل القيام بالواجب وجيعل له هدف ًا سامياً
يف احلياة وهو إسعاد زوجته أو محايتها والسعي يف سبيل أبنائه وذريته .وباملسئوليات يرتبى
الرجال وكذلك باملسئوليات امللقاة عىل الزوجة نحو الزوج تكمل شخصية املرأة .وقد دلت
اإلحصائيات احلديثة عىل أن املرأة ال تكمل نفسي ًا وجسدي ًا وعقلي ًا أيض ًا إال بعد املولود الثالث
فإذا كانت هذه الزوجة التي رزقت بأوالد ثالثة يف ظل أرسة متامسكة ويف ظل تربية سليمة
وأهداف نبيلة بلغت املرأة كامهلا اإلنساين الذي قدره اهلل هلا .وهبذا نفرس التمزق والطيش
وضعف الوازع والرغبة يف اهلدم التي تسيطر عىل العوانس ممن حرمن نعمة الزواج واألوالد
ولذلك جاء اإلسالم بالقضاء عىل هذه الظاهرة اخلطرية فأمر املسلمني أمر ًا الزم ًا بتزويج
العوانس واألرامل حيث قال تعاىل يف سورة النور *:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ & [النور.]74:
واأليامى مجع أيم ،واأليم هي التي مات زوجها ،واألمر هنا للمسلمني عامة وأويل األمر
خاصة .فالعنوسة وكثرة األيامى التي ال يتزوجن من أكرب مشكالت املجتمع  -والشاهد أن املرأة
التي حرمت نعمة الزواج أو حرمت نعمة األوالد امرأة ناقصة خلقي ًا وفكري ًا وعقلي ًا ،وإن كان
هذا أحيان ًا بظلم املجتمع .واخلالصة أن الرجل ال يكمل عقله وتستقر نفسه إال يف ظل الزواج
وكذلك احلال بالنسبة للمرأة.
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 -4التعاون عىل بناء هذه احلياة:
هذه احلياة التي نعيشها عىل ظهر هذه األرض تفرض علينا أن نعيش يف جمتمع ،واملجتمع بناء
كبري يتكون من لبنات .والوحدة األوىل من وحدات هذا املجتمع هو الفرد رج ً
ال كان أم امرأة.
ال ك ً
والرجل واملرأة مستق ً
ال منهام عن اآلخر ال يستطيع أي منهام العيش ،بل كل منهام حمتاج
لآلخر حاجة شق النواة للشق الثاين بل حاجة اليشء إىل نفسه ،ولذلك ال يمكن أن نبني جمتمع ًا
سلي ًام إال بتكوين لبنة سليمة ،وال نستطيع أن نقول إن الرجل بنفسه لبنة واحدة ولذلك كانت
األرسة هي اللبنة األوىل لبناء املجتمع السليم ،وبتعاون الزوجني تبنى احلياة ،ولذلك فعقد
الزواج يشابه عقود الرشكة من هذا الوجه .أعني املشاركة يف بناء احلياة وحتمل أعبائها.
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أزواج عظماء  ..زوجات كرميات
لقد كان للزواج الرشف العظيم حني مجع بني رجال عظامء وزوجات كريامت ،تزين التاريخ
بذكر زواجهم ،وازدانت األرض حني كان عىل ظهرها ،وابتهجت الدنيا وفرحت املعمورة هبذه
الزجيات املباركة..

اهلل جل جالله ..خيتار لنبيه نساء فاضالت:
ومن أعظم الزجيات التي س ّطر التاريخ أحداثها زواجه عليه ص من أم املؤمنني خدجية بيت
خويلد ل وأرضاها..

ْ ِ
يسة بنت ُمنْ َية تروي لنا قصة زواج النبي ص من السيدة خدجية ل.
ولنرتك نَف َ

ِ
يسة :كانت خدجية بنت ُخ َو ْي ِلد امرأة حازمةَ ،ج ْلدَ ة ،رشيفة ،مع ما أراد اهلل هبا من
قالت نَف َ

الكرامة واخلري ،وهي يومئذ أوسط قريش نسب ًا ،وأعظمهم رشف ًا ،وأكثرهم ماالً ،وكل قومها كان
ِ
حممد
حريص ًا عىل نكاحها لو َقدر عىل ذلك ،قد طلبوها وبذلوا هلا األموال ،فأرسلتني َدسيس ًا إىل ّ
تزوج؟
حممد! ما يمنعك أن َّ
^ بعد أن رجع يف عريها من الشام ،فقلتّ :
تزو ُج بِ ِه).
فقالَ ( :ما بِ َيدي ما َأ َّ
عيت إىل اجلامل واملال والرشف والكفاءة أال ُُتيب؟
يت ذلك و ُد َ
قلت :فإن ُك ِف َ
قالَ ( :ف َمن هي ؟).
قلت :خدجية.
َيف يل بِ َذلك ؟).
(وك َ
قالَ :
عيل.
قلتَّ :
قال( :فأنا َأ ْف ُ
عل).
أن ِ
فذهبت فأخربت خدجية ،فأرسلت إليهِ :
ائت لساعة كذا وكذا ،وأرسلت إىل
قالت نفيسة:
ُ
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عمها عمرو بن أسد لِيزوجها فحرض  -ألن أباها مات قبل حرب ِ
الفجار .-
ِّ
َّ
فلام قالت ذلك لرسول اهلل ص ذكر ذلك ألعاممه ،فخرج معه عمه محزة حتى دخل عىل
خويلد بن أسد ،فخطبها إليه فتزوجها عليه الصالة والسالم.
قال ابن هشام :فأصدقها عرشين بكرة ،وكانت أول امرأة تزوجها رسول اهلل ^ ،ومل يتزوج
عليها غريها حتى ماتت.
وكان هلا من العمر أربعني سنة ولرسول اهلل ^ مخس وعرشون سنة.
أنجبت له ولدين وأربع بنات وهم :القاسم (وكان يكنى به) ،وعبد اهلل  ،ورقية وزينب وأم
كلثوم وفاطمة..
فام أمجل هذا الزواج ،وما أكرم هذا النسب! فمن هو الزوج؟ ومن هي الزوجة؟
الزوج :سيد ولد آدم ،منقذ البرشية ،وخملص اإلنسانية ،وقائد األنام ،ونبي ذي اجلالل
واإلكرام ..الباذل واملضحي ،الع َلم ا ُمل ِ
املوجه الصادق ..ما من خصلة من
علم ،الناصح املرشد،
ّ
َ
ّ
خصال اخلري وال سجية من سجايا الرب إال وهي متمثلة يف شخصه الكريم ..إنه خاتم األنبياء
واملرسلني وإمامهم؛ حممد بن عبد اهلل ص ،الذي تعجز الكلامت عن وصفه ،وحتار العبارات
عن ذكر فضائله ومناقبه وحماسنه..
والزوجة :أكرم النساء وأفضلهن ،كريمة النسب ،رشيفة احلسب ..نرصت زوجها ص يوم
خذله الناس ،وصدّ قته يوم ّ
كذبه الناس ،وآمنت به يوم كفر بدينه الناس ..واسته بامهلا ،وسخرت
ُتارهتا يف سبيل نرصة دين رهبا ،وكان له منها الولد..
فأنعم وأكرم بزواج ُصنع عىل عني اهلل ،وحتت كالءة ورمحة الرب العظيم..
وهكذا ..فقد اختار اهلل لنبيه ص من النساء أفضلهن وأكرمهن ،ومن ذلك زواجه عليه
وعىل آله الصالة والسالم من عائشة بنت أيب بكر ،الصديقة بنت الصديق ،الوفية الوافية ،من
أحب النساء إىل قلبه ص..
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عاشت عائشة ل بعد أن تزوجها الرسول يف بيت النبوة حبيبة إىل رسول اهلل ^ قريبة إىل
نفسه ,شيقة إىل قلبه ,ال يفارقها حتى يعود إليها وال يظعن إال ويؤوب وملء فؤاده شوق وحنني،
توىف عليه الصالة والسالم وفاضت روحه الرشيفة وهو بني سحرها ونحرهاّ ،برأها اهلل من فوق
سبع ساموات ،لعلمه أهنا عزيزة عىل قلب حبيبه وخليله ص..
كانت حياهتا يف بيت النبوة الذي نزل فيه الوحي  ,ويتىل فيه القرآن آناء الليل وأطراف
النهار.من أجل هذا كانت عائشة عىل قدر كبري ،ومعرفة عظيمة بفقه اإلسالم ومبادئه ودراية
بأنواع املعارف وأبواهبا.
فكان من نتاج هذا الزواج املبارك أن تع ّلمت من زوجها ص أصول اآلداب واألخالق،
وأخذت عنه ناصية العلوم واملعارف ،وكانت بذلك من رواة اإلسالم املكثرين؛ فقد روي هلا ما
يربو عىل ( )2211حديث ًا ،وكانت من أفقه الناس وأدراهم بعلوم دينهم ،ل وأرضاها..
عمر ..حيظى بنسب عظيم:
ومن الزجيات العظيمة املباركة :زواج الفاروق عمر بن اخلطاب من أم كلثوم بنت عيل بن
أيب طالب وفاطمة الزهراء ب..
وقد خطبها عمر من أبيها ،فقال عيل :إين أرصدها البن أخي جعفر ،فقال عمر :أنكحنيها
فواهلل ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصد ،فأنكحه ،فعاد عمر إىل الصحابة متهلل الوجه
باسم الثغر مستبرش املحيا قائالً :أال هتنئوين؟ قالوا :بمن يا أمري املؤمنني؟ قال :بأم كلثوم بنت عيل
وبنت فاطمة بنت رسول اهلل ،فإين سمعت رسول اهلل ^ يقول( :كل نسب وسبب ينقطع يوم
القيامة إال من سببي ونسبي) فأحببت أن يكون بيني وبني رسول اهلل سبب ونسب(.)1
فحق البنه أن يفتخر بأبيه وجده اخلليفتني
فحاز عمر عىل املطلوب ،وفاز باملأمولُ ،
الراشدين ،وتويف زيد وهو شاب يانع يافع بسبب شجار حدث بني بني أعاممه من بني عدي،
فخرج ليصلح بينهم فجاءته رضبة يف رأسه خطأ مل يعلم مصدرها ،ومل يلبث كثري ًا حتى توفاه اهلل
( )1كام روى ذلك احلاكم بسنده عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر..
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هو وأمه أم كلثوم يف وقت واحد ب ،فصىل عليه أخاه عبد اهلل بن عمر وخلفه خااله احلسن
واحلسني يف حلظات كان احلزن يلف املكان ،والشجن حيتوي الزمان ،مع تسليم بقضاء اهلل
الرمحن..
عثامن ..يفوز بنورين عظيمني
فاز عثامن بن عفان ا وأرضاه بوسام عظيم وهو زواجه من رقية بنت الرسول ^ قبل
اهلجرة ،ثم خاض معها غامر الرحلتني ،وسافرت معه يف اهلجرتني ،ويف املدينة مرضت فقابل
الوفاء بالوفاء وظل يمرضها أثناء غزوة بدر بأمر من القائد النبي ص..
زوجه النبي عليه الصالة والسالم أختها أم كلثوم بعد وفاهتا وبقيت معه حتى توفاها اهلل
ثم ّ
إليه بعد اهلجرة بتسع سنني ،فاستحق بذلك أن يكون ذو النورين ،وترشف أن يكون زوج البنتني
الفاضلتني ي.
عيل وفاطمة ..يا له من زواج مبارك!
زواج مبارك عظيم ،باركه املوىل العظيم ،فالزوج ابن عم الرسول الكريم ،والزوجة بنته
سيدة نساء العاملني..
زواج تظافرت كل اجلهود لتحقيقه ،ولكي يتم الفرح والرسور باجلمع بني عيل بن أيب طالب
اإلمام اهلامم ،واألسد الرضغام ،عىل سيدة نساء اجلنة ،رحيانة أبيها املصطفى ص ،فقد َّ
حث
الزوج عىل الزواج من الصحابة :الشيخان؛ أبو بكر وعمر ومن اهتز ملوته عرش الرمحن؛ سعد بن
معاذ..
وكان موعد الزواج بعد بدر يوم النرص والفرقان ،ثم دفع املهر لعيل عثامن بن عفان ،وقام
األنصار بكافة تكاليف الوليمة فذبحوا الشاة وأكرموا العريسان ،وقام أنصاري بإهداء الدار لعيل
ا وأرضاه ليكون بذلك من أكرم ال ُّسكان ،وأفضل اجلريان ،عليهم مجيع ًا من اهلل الرضوان.
هذا ما يفعله الزواج اإلسالمي ،وهذه صنائع العقد الرشعي الذي سنه ورشعه اهلل ،وحث
عليه نبيه عليه صالة وسالم اهلل..
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*
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نكاح  ..ليس كالزواج
ليس هناك ما هو أعظم من الترشيع الرباين يف كل أمور احلياة ،فهو الذي خلق النفس
وسواها ،ويعلم ما هتواه النفس ،ويعلم رسها ونجواها..
ولكن الشيطان أبى إال أن يزين لقوم سوء أعامهلم ويصدهم عن السبيل ،فع ّظم يف أنفسهم
الشهوات ،وأكرب يف قلوهبم الغرائز والنزوات ،وأرادوا بذلك أن يسريوا يف غري طريق اهلل الذي
رشعه ،وأن يتبعوا سنن اهلوى والنفس وامللذات احليوانية الدنيئة.
ومما حرمه اهلل وزينه الشيطان للناس :نكاح الزنا الذي خيلو من كل الرشوط واألحكام،
ويرتتب عليه الكثري من الذنوب واآلثام..
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الزنا  ..قبيح كل القبح
الزنا يعترب من أكرب الكبائر بعد الرشك والقتل ،وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة
تنفر منها الطبائع السليمة ،وهو فساد ال تقف جرائمه عند حد وال تنتهي آثاره ونتائجه إىل غاية،
وهو ضالل يف الدين وفساد يف األخالق ،وانتهاك للحرمات واألعراض وإستهتار بالرشف
واملروءة ،وداعية للبغضاء والعداوة.
قال أحد العارفني:
ويسود الوجوه البيض وخيرس
الزنا عاره هيدم البيوت الرفيعة ويطأطىء الرؤوس العالية،
ّ
األلسنة البليغة ،وهيوي بأطول الناس أعناق ًا وأسامهم مقام ًا وأعرقهم عز ًا إىل هاوية من الذل
واإلزدراء واحلقارة ليس هلا من قرار.
وهو أقدر أنواع العار عىل نزع ثوب اجلاه مهام إتسع ،وهو ُلطخة سوداء ،إذا حلقت أرسة
غمرت كل صحائفها البيض وتركت العيون ال ترى منها إال سواد ًا حالك ًا ،وهو العار الذي
يطول عمره طويالً ،فقاتله اهلل من ذنب وقاتل فاعليه.
وقال آخر:
إن الزاين حيط نفسه من سامء الفضيلة إىل حضيض الرذيلة ويصبح بمكان من غضب اهلل
ومقته ،ويكون عند اخللق ممقوت ًا ،ويف دنياه مهني اجلانب عديم الرشف منحط الكرامة ساقط
العدالة ،تبعد عنه اخلاصة من ذوي املروءة والكرامة والرشف خمافة أن يعدهيم ويلوثهم بجربه،
وال تقبل روايته وال تسمع شهادته ،وال يرغب يف جماورته وال مصادقته.
مفسدة الزنا:
إن يف الزنا فساد للزاين والزانية ،أما فساده للزانية فهي تفسد هبذا العمل حياهتا وخترس رشفها
ورشف أهلها وتيسء إىل سمعتها وسمعة أهلها ،وتفسد فراش زوجها إن كانت ذات زوج وربام
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أدخلت عليه أوالد ًا من الزنا فتغش هبم زوجها وينفق عليهم طوال حياته ويرثونه من بعد موته
وينتسبون إليه وهم ليسوا بأوالده إىل غري ذلك مما تفسده املرأة بسبب وقوعها هبذه الفاحشة ،وإن
كانت املرأة الزانية غري متزوجة فباإلضافة إىل أهنا تفسد هبذا العمل حياهتا وخترس رشفها ورشف
أهلها وتيسء إىل سمعتها وسمعة أهلها فإهنا هبذا العمل املشني قد رصفت أنظار راغبي الزواج
عنها وال يتقدم خلطبتها أحد يعرف حالتها حتى ولو كان جمرم ًا قد عبث هبا وأهدر رشفها
وكرامتها ألنه حيتقرها وال يرضاها زوجة له ملا يعرفه عنها من اخليانة فتعيش املرأة بعد جريمة
الزنا عيشة ذل وهوان ،ال زوج حيصنها وال عائل يعوهلا فتصبح حمتقرة ذليلة بني أهلها وذوهيا
إضافة أيض ًا إىل اجلناية عىل سمعة أخواهتا مما يقيض عىل مستقبلهن ويبعد عنهن راغبي الزواج
بسبب جنايتها.
وأما فساده للزاين فإنه بالزنا ينكلب ويتولع منه ويصبح كالكلب املسعور يف تعلقه بالنساء
وقد يكون سبب ًا يف إبتالء أحد حمارمه بالوقوع بمثل هذه الفاحشة عقوبة من اهلل له ف ُيهتك عرضه
كام هتك هو أعراض الناس ويفتضح أمره ويسقط من أعني الناس ويقل إحرتام الناس له.
أرضار الزنا:
إن للزنا أرضار كثرية فمنها:
 -1ضياع النسل واجلناية عليه ،فالزاين والزانية لو أدركا ما قد يرتتب عىل جريمتهام التي
تنقيض عىل الفور ،لو أدركا ما يرتتب عليها من اآلثام والزور وغضب اهلل هلان عليهام أن يفنيا من
الوجود وال يرتكبا تلك اجلريمة الشنعاء.
 -2يتسبب الزنا يف إختالط األنساب وإفساد األخالق ويفيض إىل فناء األمة ويدعو إىل
الشقاق والفساد ويسبب إنتشار األمراض املستعصية التي مل تكن موجودة من قبل كام ورد ذلك
عن النبي ^ يف قوله ^« :مل تظهر الفاحشة يف قوم حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون
واألوجاع التي مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا» رواه ابن ماجة .وصدق رسول اهلل ^
فقد إنترش يف هذا الزمن بسبب كثرة الزنا األمراض الكثرية اخلطرية ،عقوبة من اهلل تعاىل ألهل
15

هذه الفاحشة.
 -3الزنا يعمي القلب ويطمس نورهّ ،
وحيقر النفس ويقمعها ويسقط كرامة اإلنسان عند اهلل
وعند خلقه ،ويمحق بركة العمر ،ويضعف يف القلب تعظيم اهلل وخشيته.
أدلة حتريم الزنا
قال تعاىل *:ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ & [اإلسراء]74:

وقال تعاىل * :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ& [الفرقان]

وقال ^« :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن» متفق عليه.
وقال ^« :ال حيل دم إمرىء مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث
وذكر منها الثيب الزان» متفق عليه .وقال عليه الصالة والسالم ^« :ما من ذنب بعد الرشك
أعظم عند اهلل من نطفة وضعها رجل يف رحم ال حيل له».
عقوبة الزنا:
عقوبة مجاعية :فإنه ال يقترص رضر الزنا عىل الزناة فقط بل يتعدى إىل غريهم ،فينزل غضب
اهلل عىل قوم كثر فيهم الزنا ،ويكثر فيهم املوت أيض ًا ،فعن ابن عباس أن رسول اهلل ^ قال« :إذا
ظهر الزنا والربا يف قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهلل» رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد .لذا
فيجب عىل مجيع املسلمني حماربة الزنا واإلبتعاد عن أسبابه كالتربج والسفور واالختالط والغناء
واملجالت املاجنة واألفالم واملسلسالت اهلابطة الداعية إىل كل فاحشة ورذيلة.
عقوبة فردية :وهي إقامة احلد عىل الزاين والزانية إذا كانا حمصنني وذلك بقتلهام رمج ًا
باحلجارة حتى يموتا لكي جيدا األمل يف مجيع أجزاء اجلسم كام تلذذا بجسدهيام قال ^ :الولد
للفراش والعار للحجر ^ ،وإن كانا غري حمصنني جلدا مائة جلدة بأعىل أنواع اجللد ردع ًا هلام
عن املعاودة لالستمتاع باحلرام ،إضافة إىل فضحهام بني الناس والتشهري هبم.
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وإذا أفلت الزناة من عقوبة الدنيا ومل يتوبوا فلهم يف اآلخرة عذاب أليم فقد روى البخاري
أن رسول اهلل ^ قال« :أتاين الليلة آتيان وإهنام إبتعثاين وإهنام قاال يل :إنطلق ..فانطلقنا إىل ثقب
مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد حتته نار ،فإذا إقرتب إرتفعوا حتى كاد أن خيرجوا فإذا
مخدت رجعوا فيها ،وفيها رجال ونساء عراة فقلت من هؤالء؟ قاال يل :هؤالء هم الزناة
والزواين» ،وجاء يف احلديث أيض ًا« :أن من زنى بإمرأة كان عليه وعليهام يف القرب نصف عذاب
هذه األمة» وهذا فقط عذاب القرب أما يف اآلخرة فإن عذاهبم شديد ًا فهم يعذبون بوادي أثاما
وهو وادي من أدوية جهنم الكربى نعوذ باهلل منه.
قال تعاىل * :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ & [الفرقان].
فالزاين يشارك املرشك والقاتل نفس العذاب والعياذ باهلل! فهل يليق بعاقل بعد ذلك أن
يعرض نفسه ملثل هذا العذاب من أجل شهوة عابرة تذهب لذهتا رسيع ًا ويبقى عذاهبا طويالً؟!

*

*

*
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املتعة...
لقد ُرشع النكاح يف اإلسالم ،ملقاصد أساسية ،قد نص القرآن الكريم عليها رصاحة ،ترجع
كلها إىل تكوين األرسة الفاضلة قال تعاىل * :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ &.
فانظر أخي الكريم إىل اآلية الكريمة وتأمل فيها فقد أشارت إىل أن مناط السكن إنام هو
«الزوجة» ال مطلق املرأة! وبذلك يمكن القول بأن «الزوجة الدائمة» هي التي جرت سنة اهلل
تعاىل بجعلها سكنا للرجل ،وجعل بينها وبني زوجها مودة ورمحة ،بحكم العالقة الزوجية
الصحيحة الدائمة يف أرسة تنجب البنني واحلفدة عىل ما ينص عليه قوله تعاىل* :ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ& [النحل ،]74:وحينام يربط اهلل تعاىل الزواج
بغريزة اجلنس مل يكن ليقصد جمرد قضاء الشهوة ،أي ملجرد سفح املاء ،بل قصد أن يكون عىل
النحو الذي حيقق تلك «املقاصد» من تكوين األرسة التي رشع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم
من اخلطبة فالزواج فالطالق ،إذا مل يتفق الزوجان ،ثم الرضاعة ،واحلضانة ،والنفقة....إلخ.
فللزواج إذ ًا تبعات وتكاليف جسام إلنشاء أرسة ،حيفز عليه غريزة اجلنس ،حتقيقا للمقاصد
العليا اإلنسانية التي أرشنا إليها.
إياكم والسفاح..
وعىل هذا ،فإن جمرد قضاء الشهوة و «االستمتاع» جمرد ًا عن اإلنجاب وبناء األرسة ،خيالف
مقصد الشارع من أصل ترشيع النكاح ،لذلك أطلق عليه القرآن الكريم «السفاح» وحذر من
إتباع هذا السبيل بقوله تعاىل * :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

& [النساء ،]24:ومعنى اآلية الكريمة رصيح ،إذ مؤداه ،أن تتزوجوا النساء باملهور ،قاصدين ما
رشع اهلل النكاح ألجله ،من اإلحصان ،وحتصيل النسل ،دون جمرد سفح املاء ،وقضاء الشهوة،
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كام يفعل الزناة! يرشدك إىل هذا أيضا ،ما رواه معقل بن يسار قال :جاء رجل إىل رسول اهلل ص
فقال :إين أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ،إال أهنا ال تلد ،فأتزوجها؟ فنهاه ،ثم أتاه الثانية
فنهاه ،ثم أتاه الثالثة فنهاه ،فقال( :تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم)( .)1إذ ليس املقصد
جمرد االستمتاع باحلسن واجلامل ،كل ذلك دال داللة واضحة ،ال لبس فيه وال إهبام عىل ما ذكرنا
من «املقاصد» االجتامعية الرفيعة التي ال يمكن أن تتحقق إال عن طريق الزواج الصحيح الدائم
الذي رشعه اهلل تعاىل أص ً
ال(.)2

*

*

*

( )1أخرجه أبو داود  ،2151والنسائي 65/6
( )2انظر"األصل يف األشياء لسائح عيل بحث حممد الدريني ص 12-8
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أدلة املتعة..
إن الناظر إىل ما يستدل به القائلون بجواز املتعة ،جيد أبرز هذه األدلة عىل اإلطالق قول اهلل
 يف كتابه العزيز * :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ & ،وعند مناقشة وفهم وإدراك
ما ترمي إليه اآليه سيتضح لنا املعنى الصحيح ،فال يصح يف القرآن الكريم اجتزاء آية وترك ما
حوهلا من الكلامت التي تبني وتوضح معناها..
فهذه اآلية لو قرأنا الذي قبلها ،لعلمنا أهنا إنام جاءت يف الزواج الدائم من النساء الالئي
يستطيع الرجل أن يتزوج هبن ،واللوايت حيللن له ،فاهلل تعاىل قال * :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ& [النساء ]24:ومن املعلوم يف املذهب الشيعي أن زواج
املتعة ال حيصن الفاعل (كأنه مل يتزوج) ،كام قال إسحاق بن عامر( :سألت أبا إبراهيم موسى
الكاظم × عن الرجل إذا هو زنا وعنده األمة يطؤها حتصنه األمة  -اجلارية -؟ قال :نعم.
قال :فإن كانت عنده امرأة متعة أحتصنه؟ قال :ال ،إنام هو عىل اليشء الدائم)(.)1
أيضا
إ ًذا :فاآلية ليس فيها بيان لزواج املتعة ،إنام هو االستمتاع يف الزواج الدائم ،والذي فيه ً
متتع بني الزوجني ولذة .وأما األجر املقصود باآلية إنام هو املهر مثل ما جاء يف قوله تعاىل:
* ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ & [النساء ]25:واملتعة ال يشرتط فيها إذن األهل.
ومن األحاديث التي يستدل هبا من قال بحل هذا الزواج :حديث قيس قال :سمعت عبد اهلل
بن مسعود يقول :كنا نغزو مع رسول اهلل _ صىل هلل عليه وسلم _ ليس لنا نساء ،فقلت :أال
نستخيص؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل ثم قرأ عبد اهلل بن

( )1الوسائل ()68/28
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مسعود * :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ &اآلية )1(.وغريه من األحاديث...
ويمكن الرد عىل هذا الدليل بأن هذا الزواج كان يف بعض الغزوات ،وكان للرضورة القاهرة يف
احلرب كام نص عىل ذلك رصاحة اإلمام ابن قيم اجلوزيه يف زاد املعاد ولكن الرسول ^ حرمها
حتريام أبدي ًا إيل يوم القيامة كام جاء يف األحاديث ففي حديث سربة :أن رسول اهلل ^ هنى يوم
الفتح عن متعة النساء ..وعن عيل بن أيب طالب ا :أن رسول اهلل ^ هنى عن نكاح املتعة
وعن حلوم احلمر األهلية زمن خبري..
إضافة إىل ما تقدم فإن مجهور أهل العلم يستدلون عىل مذهبهم يف حتريم نكاح املتعة بالقرآن
الكريم يف قوله تعاىل * :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ & [املؤمنني ]7-5:قال ابن العريب قال
قوم :هذه اآلية دليل عىل حتريم نكاح املتعة؛ ألن اهلل حرم الفرج إال بالنكاح أو بملك اليمني،
واملتمتعة ليست بزوجة وال ملك يمني فتكون املتعة حرام ًا ،وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من
غري طالق وال نفقه فيها وال يثبت هبا التوارث ...ومن السنة باألحاديث الكثرية التي تدل عىل
حتريم املتعة منها ما تقدم ومنها يف سنن ابن ماجه إن رسول اهلل ^ قال:يا أهيا الناس إين كنت
أذنت لكم يف االستمتاع إال أن اهلل قد حرمها إىل يوم القيامة.
حرمها؟
َمن قال إن عمر هو من ّ
يقول بعض الناس أن املتعة كانت أمر ًا مباح ًا حتى عرص اخلليفة عمر بن اخلطاب ا ،فهو
الذي حرمها ومنع الناس من ممارستها ..فهذه شبهة انطلت عىل كثري من املسلمني ،وعمر ا
ال جيرؤ عىل أن حيرم أو حيلل يف دين اهلل ،وإنام حرم بام رواه عن النبي ^ وسمعه الصحابة
ومنهم عيل ا ،مثل ما جاء يف الكتب املعتمدة لدى من قال بجوازها املعتمدة مثل:
االستبصار ( )142/3والتهذيب ( )251/7والوسائل (:)512/21

( )1رواه مسلم
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حرم رسول اهلل ^ يوم خيرب حلوم احلمر األهلية ،ونكاح املتعة).
فعن عيل × أنه قالّ ( :
ولكن البعض مل يرتضوا هذا احلكم فقال احلر العاميل( :محله الشيخ الطويس وغريه عىل
التقية؛ ألن إباحة املتعة من رضوريات املذهب).
يتقول عىل النبي ^ يف أمر مل ينطق به
وأين التقية يف خرب لعيل عن النبي ^؟ فهل عيل ا َّ
النبي ^؟ وهذه الرواية فيها إخبار وليس فتوى يقوهلا اإلمام ملن خيالفه ،فيتقيه هبذه الفتوى.
وعيل ا قد ثبت عنه أنه عارض يف متعة احلج -أي :حج التمتع -ومل يعمل بالتقيةِ ،
فل َم
َلـ ْم يرصح بالقول هنا كام فعل هناك؟ واملتعة رخص فيها النبي ^ ،ثم حرمها ،ثم رخص فيها
مرة أخرى ثم حرمها عىل التأبيد ،واألخرية كانت يف عام الفتح ،ومن املعلوم أن األحاديث ال
تبلغ مجيع الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وزمن الصديق ا كان زمن حروب الردة ،والتثبيت
للجزيرة ،وهي فرتة قرابة السنتني ،فلام استقر األمر لعمر اَّ ،بني هلم هذا احلكم لظهوره بني
الناس.

*

*

*
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أهل البيت حيرمون املتعة..
باإلضافة إىل ما سبق ذكره من األحاديث التي رويت يف كتب املخالفني -فض ً
ال عن غريهم-
والتي يروهيا اإلمام عيل بن أيب طالب ا ،وفيها النص الرصيح عىل حتريم املتعة ،فقد ثبت يف
كتب التاريخ أن خالفة عيل ا امتدت قرابة أربع سنوات ،وقد قاتل فيها جيوش الشام
وكذلك اخلوارج ،واستقر له األمر ا يف مكة واملدينة والعراق وما جاورمها من أمصار عدا
الشام ،ومل يثبت عنه ا أنه قام وألغى ما أمر به عمر ا من املتعة ،ومن املعلوم يف املذهب
الشيعي أن عمل اإلمام حجة ،السيام عندما يكون مبسوط اليد ،ظاهر السلطان ،يستطيع إظهار
الرأي وبيان أوامر اهلل ونواهيه.
وجاء يف الكايف عن عيل بن يقطني قال :سألت أبا احلسن عن املتعة فقال( :وما أنت وذاك؟
فقد أغناك اهلل عنها)(.)1
وعن عبد اهلل بن سنان قال :سألت أبا عبد اهلل عن املتعة فقال( :ال تدنس نفسك هبا)(.)2
وعن هشام بن احلكم عن أيب عبد اهلل × يف املتعة قال« :ما يفعله عندنا إال الفواجر»(.)3
فأين من يدّ عون حمبة آل بيت رسول اهلل ،ملاذا ال يقتدون بنهجهم ،وملاذا ال يسريون عىل
طريقتهم؟

*

*

*

( )1الكايف()452/5
( )2املستدرك ()455/14
( )3الوسائل31/21 :
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قواعد ليست من الدين القويم ..
أخي القارئ ،قد ُتد من يقول أن للمتعة رشوط قننتها وقيدهتا حتى ال تكون فوىض
جنسية ..ولكن العجيب أن يف ترشيعاهتا وأحكامها عني الفوىض اجلنسية احليوانية التي يتأ ّفف
اإلنسان ويتعفف من الوقوع فيها؛ فليس يف املتعة رشوط بل إن فيها من األحكام ما يشيب له
الولدان ،وهي أحكام مزورة تكشف عن رس وقبح ما يسمى بزواج (املتعة) ،وكيف أن املرأة التي
سام هبا اإلسالمُ ،حطت يف دركات املجون والفحش ،وصارت جمردة من احلقوق اإلنسانية فض ً
ال
عن حقوقها الر ّبانية .وهناك تناقض غريب يف هذه القضية ،والتي وضع هلا أجر كبري ,فمن ذلك
ما جاء يف الوسائل عن أيب عبد اهلل قال( :ما من رجل متتع ثم اغتسل إال خلق اهلل من كل قطرة
تقطر منه سبعني ملكًا يستغفرون له إىل يوم القيامة ،ويلعنون متجنبها إىل أن تقوم الساعة)(،)1
ومن األمور التي نعلم من بعدها خطورة هذا األمر ما ييل:
جواز التمتع بزوجة الغري:
جاء يف التهذيب عن فضل موىل حممد بن راشد قال :قلت أليب عبد اهلل( :إين تزوجت امرأة
زوجا؟ قال :ومل
زوجا؟ ففتشت عن ذلك فوجدت أن هلا
متعة ،فوقع يف نفيس أن هلا
ً
ً
فتشت؟)(.)2
سن املتمتع هبا:
جاء يف حترير الوسيلة قول املؤلف( :ال جيوز وطء الزوجة قبل إكامل تسع سنني ،دوا ًما كان
النكاح أو منقط ًعا ،وأما سائر االستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فال بأس هبا حتى
يف الرضيعة)!!

()3

التمتع باملجوسية:
( )1الوسائل ()16/21
( )2التهذيب()253/7
( )3حترير الوسيلة ( )241/2مسألة رقم ()12
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جاء يف االستبصار عن أيب عبد اهلل قال( :ال بأس بالرجل أن يتمتع باملجوسية)( )1واملجوس
ليسوا من أهل الكتاب.
التمتع بالزانية:
جاء يف التهذيب والوسائل عن إسحاق بن جرير قال :قلت أليب عبد اهلل( :إن عندنا بالكوفة
امرأة معروفة بالفجور ،أحيل أن أتزوجها متعة؟ قال :رفعت راية؟ -أي :داللة عىل املجاهرة
بالبغاء -قلت :ال ،لو رفعت راية ألخذها السلطان ,قال :نعم تزوجها متعة .قال -أي إسحاق:-
ثم أصغى -أي :أبو عبد اهلل -إىل بعض مواليه فأرس إليه شيئا ،فلقيت مواله فقلت له :ما قال
لك؟ قال :إنام قال يل :ولو رفعت راية ما كان عليه يف تزوجيها يشء ,إنام خيرجها من حرام إىل
حالل)(.)2
وهذا ما أفتى به اخلميني يف حترير الوسيلة من جواز التمتع بالزانية عىل كراهة ،فقال( :جيوز
خصوصا لو كانت من العواهر املشهورات بالزنا)!!(.)3
التمتع بالزانية عىل كراهة،
ً
وكيف

يعقل

أن

مسل ًام

مثل

يفعل

هذا

واهلل

تعاىل

يقول:

* ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ & [النور]3:؟!
الوقت املحدد للمتعة:
ليس هناك من حد للتمتع هبذا األمر ،وكام ذكر اخلميني يف كتاب حترير الوسيلة (:)291/2
«جيوز أن حتدد للمتعة مدة قليلة ً
مثال ليلة أو يو ًما ،كام يمكن أن حيدد وقت أقل كساعة أو
ساعتني» .
إذ ًا :هو الشذوذ واالنحالل بعينه.

*

*

*

( )1االستبصار()144/3
( )2الوسائل ( ،)29/21التهذيب ()485/7
( )3حترير الوسيلة ()292/2
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خامتـــة..
إن السالمة كل السالمة يف إتباع رشعة اإلسالم بكل تفصيالهتا ،وإن اخلري كل اخلري يف
التصديق والتسليم واإلقرار واالعتقاد بام كان عليه النبي الكريم ص ،والصحابة وآل البيت
عليهم رضوان اهلل..
أخي الكريم!
إن من اتبع هواه ،وسار خلف شهوته عىل طريق رسمه شياطني اجلان ،وكذلك أعداء الدين
من بني اإلنسان ،ال ُيستغرب أن يصدر منهم كل هذا السوء وكل هذه الفحشاء..
فباهلل عليك ،أبعد هذا الشذوذ يف الزنا وأحكام املتعة من شذوذ ،وهل هناك أخالق ًا أشد
يرشع الدين اإلسالمي وهو دين العفة واالحتشام
انحالالً من هذه األخالق ،وهل ُيعقل أن ّ
ودين الصفاء والنقاء ،ودين الكرامة والتكريم للرجال والنساء ،هل يعقل أن يقول مثل هذه
الترشيعات؟ حاشا وكال!!
واهلل إن الدين اإلسالمي والرشيعة القويمة والسنة املحمدية ال ترىض بحال من األحوال
أي منها.
قبول هذه األحكام ،بل ال تنسجم من ٍّ
أخي!
ال ُتب داعي الشهوات والشيطان ،وارع سمعك لداعي اخلري والرضوان..
نسأل اهلل أن حيمي نساء املسلمني من كل سوء ،وأن حيمي عقول أبناء اإلسالم من كل
فحشاء ،وأن ُيربم هلذه األمة أمر رشد ،يبني فيه احلق املبني ،و ُيطمس فيه الباطل اللعني ..إنه ويل
ذلك والقادر عليه.
واحلمد هلل رب العاملني..

*

*

*
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